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We volgen een route die ons via domeingesprekken leidt naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 
gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 
voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.  

Op 17 maart vond het derde en daarmee het laatste domeingesprek plaats waarin we in gesprek zijn 
gegaan over de spanningen en mogelijke intenties en afspraken voor in de Agenda Natuurinclusief. 
Hieronder volgt het inhoudelijk verslag van de derde bijeenkomst. Dit verslag vormt samen met de 
eerste twee domeingesprekken input voor de Future Search waarin alle domeinen samenkomen. 

 

 
 
 
  



Processtappen  
 
Domeingesprekken  
Tijdens het proces van de domeingesprekken is er sprake van een divergerende en een convergerende 
beweging. In het eerste domeintafelgesprek met het kernteam op 9 december is er ruimte gezocht 
om te kijken naar de diverse drijfveren van deelnemers om de Energiesector meer natuurinclusief te 
maken, de opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen in het natuurinclusief maken van de 
sector zijn benoemd. Tijdens het tweede domeingesprek is een verdiepingsslag gemaakt op de eerder 
benoemde vraagstukken voor de Energiesector. Tot slot is in het derde domein gesprek gesproken 
over de spanningsvelden en hoe intenties en afspraken vanuit Energie voor in de Agenda 
Natuurinclusief eruit kunnen zien.  
 
Contourenschets  
Als tussenproduct van de gesprekken in alle domeinen is een contourenschets opgesteld die 
weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 
ontwikkeling ervan. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer domein 
specifieke zaken. Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
stukken zijn te vinden op: Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der Staten-
Generaal. 
 
Future Search 
De Future Search vindt van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De 
aanmeldingen hiervoor lopen binnen maar de lijst is nog niet compleet. De domeingesprekken bieden 
goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor de Agenda Natuurinclusief die 
uiteindelijk wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni. Momenteel zijn er vanuit de 
energiesector echter nog geen aanmeldingen, en wordt eenieder gevraagd zich in te zetten voor input 
vanuit Energie.  
 
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197


Aanscherping spanningen natuurinclusieve Energie  
Uit de eerdere domeingesprekken zijn de volgende dilemma’s naar voren gekomen om de 
Energiesector natuurinclusief te kunnen maken: 
 Regionaal versus centraal de energietransitie vormgeven; 
 Een stap terugzetten versus doorgaan op de ingeslagen weg; 
 Natuurgebieden uitsluiten of gebruiken voor energieopwekking. 
 
Op basis van de verdiepingsslag tijdens het vorige domeingesprek en op basis van de contourenschets 
komen vier spanningsvelden boven drijven die belangrijk zijn voor deze domeingroep en waarin de 
Agenda mogelijk het verschil kan maken binnen dit domein in het natuurinclusief maken van 
Nederland: 
 Ruimtelijke implicaties; 
 Beleidsinstrumentaria; 
 Kwalitatieve waardering; 
 Lange termijn versus korte termijn. 
 

1. Ruimtelijke implicaties 
Het natuurinclusief maken van de Nederlandse energietransitie gebeurt aan de hand van twee sporen: 
het beschermen van de bestaande natuur en het toevoegen van natuur aan energieprojecten. Hierbij 
zijn drie verschillende niveaus aan de orde: het rijksniveau, het provincieniveau en het gemeentelijk 
c.q. projectniveau. Het situeren van projecten is een politiek vraagstuk.  
 
Projecten worden nu opgeschoven naar natuurgebieden omdat mensen windturbines niet dichtbij 
hun woningen willen. Dit is een dilemma dat landelijk zou moeten worden besproken. Om de 
natuurwaarden als uitgangspunten mee te nemen in de zoektocht naar locaties en de inrichting van 
projecten is echt een cultuuromslag nodig. Dit is ook gelukt bij de ‘zachte eis’ van het klimaatakkoord 
rondom lokaal eigendom, wat nu in alle gemeenten terugkomt. Dit is echter een transitie die veel tijd, 
moeite en geld kost. Zie voor inspiratie de inspanningen van Energie Samen hierin, zij delen deze 
kennis graag.  
 
Natuurinclusieve zonneparken zijn mogelijk door middel van alternatieve opstellingen, regen- of licht 
doorlatende panelen of fruitteelt rondom de panelen, mits gebaseerd op de natuurwaarden van het 
gebied. Voor natuurinclusieve windprojecten zijn al veel afspraken gemaakt. In het Regeerakkoord zijn 
afstandsnormen opgenomen over zoekplaatsen voor windenergie, criteria op het gebied van 
natuurinclusiviteit moeten hieraan worden toegevoegd. De zorg is dat als de afstandsnormen ten 
opzichte van bewoning te ruim worden vastgesteld, dat er weinig zoekgebieden meer overblijven. 
  
Beschermen van bestaande natuur t.a.v. energieprojecten  

• Het beschermen van bestaande natuur is een randvoorwaarde voor het bepalen en inrichten 
van locaties voor nieuwe energieparken (zon/wind). Gezien de huidige juridische 
mogelijkheden is het zeer onwaarschijnlijk dat er grootschalige zonne- en windenergie komt in 
Natura 2000 gebieden. Voor andere natuurgebieden kan worden afgesproken dat zonne- en 
windenergie enkel gerealiseerd wordt wanneer dit een plus voor de natuurwaarde oplevert.  

• Bij het natuurinclusief aanleggen van een zonnepark in een natuurgebied moet bekeken 
worden of dit geen vermindering van de bestaande natuurkwaliteit betekent. Hiervoor zijn 
landelijke richtlijnen nodig. Toch is het de vraag hoe een natuurinclusief zonnepark zo kan 
worden gebouwd in een natuurgebied zonder de aanwezig natuurwaarden te vernietigen.  

• Regelgeving wordt op rijksniveau bepaald. Er is echter nog weinig kennis van bestaande en 
toekomstige technieken en hun effecten op bestaande natuurwaarden, hierover moet op 
korte termijn meer duidelijkheid komen. 



• In de ruimtelijke discussie gaat het om gebiedsgericht beleid en het integraal benaderen en 
afwegen van vraagstukken. Deze integraliteit betreft vooral de natuur- en klimaatdoelen, ook 
andere vraagstukken als woningbouw en de energietransitie moeten hierbij een rol spelen.  

 
Natuurinclusief inrichten van energieprojecten en ontwikkelen van nieuwe natuur (grote rol agenda) 

• In plaats van alleen focussen op het voorkomen van schade door energieprojecten moeten we 
ook focussen op het toevoegen van natuur door en met energieprojecten. Op plekken waar 
nu (bijna) geen natuurwaarden aanwezig zijn, kunnen kleinschalige of grotere 
natuurinclusieve zonnevelden voor extra natuurwaarden zorgen.  

• Ook kunnen deze projecten als ecologische verbindingszone fungeren, wanneer gezocht 
wordt naar mogelijkheden om de Ecologische Hoofdstructuur in ons land te voltooien.  

• Dit vraagt om gedeelde regie en afstemming tussen landelijk, provinciaal en gemeentelijk 
(project) niveau. Een door alle partijen onderschreven gedragscode of een natuurinclusief 
keurmerk kan hierin een rol spelen. Op basis van vastgelegde voorwaarden worden dan 
landelijke kaders voor nieuwe duurzame energieprojecten opgesteld. 

• Dit vraag om een landelijke of provinciale kansenkaart van een gebiedsgerichte aanpak met 
mogelijkheden voor een beperkte hoeveelheid zonne- of windenergie en bezien of daar 
koppelingen mogelijk zijn met andere gebiedsopgaven. Los van elkaar leveren die kleinere 
projecten vaak maar weinig energie op (=geen business case), maar samen kunnen zij zorgen 
voor een significante opwekking. 

 
2. Beleidsinstrumentaria 

Er zijn verschillende interventies mogelijk om natuurinclusiviteit mee te nemen in het energiebeleid: 
een keurmerk, een kwaliteitsbudget, een andere inrichting van de SDE en een vervolgtraject voor de 
SDE. Momenteel kijkt het beleid vooral kwantitatief naar de energie-opgave. Wil natuurinclusiviteit 
een rol gaan spelen, dan moet kwaliteit zwaarder worden meegewogen in het beleid.  
 
De afhankelijkheid van de lokale overheid is groot, binnen alle domeinen is sprake van een spanning 
rondom de lokale vertaling van nationaal beleid. Een nationale basis set van kwalitatieve afspraken 
geeft een meer gelijkwaardig speelveld. De lokale afweging is nu leidend voor de invulling van 
projecten en ontwikkelaars kunnen uitwijken naar andere gemeenten. Daarnaast verschilt de 
capaciteit en het kennisniveau tussen gemeenten sterk, wat kan leiden tot vage beleidskaders en een 
slechte uitvoering.  
 Mogelijk biedt een keurmerk zoals het ‘eco certified’ keurmerk van de Wageningen 

Universiteit uitkomst. Het voldoen aan dit keurmerk kan worden opgenomen in gemeentelijke 
of provinciale beleidskaders. Vervolgens moet er ruimte zijn voor maatwerk, aangezien de 
mogelijkheden voor natuurwaarden sterk afhankelijk zijn van de locatie.  

 
Landelijk staat natuurinclusiviteit nog niet hoog genoeg op de agenda. De Agenda Natuurinclusief kan 
dit veranderen door te focussen op de landelijke politiek maar daarin de uitdaging om dit op lokaal en 
regionaal niveau in kaart te brengen mee te nemen.  
 
Concrete ideeën:  

• De SDE-regeling opnieuw bekijken: er is behoefte aan een vervolgregeling, die zich met name 
richt op kwaliteit en natuurinclusiviteit.  De verantwoordelijkheid ligt hiervoor niet alleen bij 
het Rijk, maar ook bij maatschappelijke organisaties, netleveranciers en projectontwikkelaars. 
Wel kan elk project extra geld krijgen voor natuur door aanspraak te maken op het 
kwaliteitsbudget in de SDE, de agenda moet hier goed naar verwijzen.  

• Natuurinclusieve randvoorwaarden: In het bestaande instrumentarium moeten een aantal 
randvoorwaarden ingebouwd worden rondom natuurinclusiviteit. 

• Ruimtelijk belang in energietransitie borgen: In de energietransitie wordt momenteel met 



name gekeken naar tempo maken in de opwek. Dit wordt nu nog sectoraal aangevlogen, met 
als gevolg problemen bij de netcapaciteit. Om dergelijke problemen in de toekomst te 
voorkomen, moet het ruimtelijk belang (natuurinclusiviteit) beter worden meegewogen.  

• Gedragscodes: afspraken voor windenergie zijn redelijk overzichtelijk en grotendeels in de wet 
opgenomen, gedragscodes voor zonne-energie zijn niet voldoende voor het beschermen en 
behoud van de bodem. De praktijk leert dat gedragscodes niet altijd worden gehanteerd en 
dat ontwikkelaars een minimale implementatie van de gedragscode hanteert. De Agenda 
moet zich dus met name richten op de gedragscodes van zonneparken, en op de borging en 
naleving van de (bestaande) gedragscodes.  

• Juridische borging: natuur wordt vaak gezien als de ‘nice to have’. Om te voorkomen dat 
natuur buiten de boot valt, moet natuurinclusiviteit ook juridisch geborgd worden. 
Projectontwikkelaars denken in drempels, wanneer afspraken lokaal worden vastgelegd in 
overeenkomsten, wordt natuurinclusief meegenomen als juridische drempel. Dit kan 
eventueel ook in de vorm van een private overeenkomst tussen projectontwikkelaar en de 
omgeving. (deze is echter wel afhankelijk door de inbreng van één van de partijen).  

 

3. Kwalitatieve waardering 
Het uitgangspunt van de natuurinclusieve energietransitie zou waarde gericht prioriteren moeten zijn, 
en niet ‘first come first serve’. Natuur en natuurinclusiviteit moeten een centrale plaats krijgen in de 
afweging van de volgorde van kernkwaliteiten van projecten. Dit betekent dat projecten worden 
toegewezen op basis van kwalitatieve indicaties zoals hun score op natuurinclusiviteit. Concreet 
betekent dit het volgende:  

• Natuurinclusiviteit toevoegen als bepalend criterium bij de toewijzing van netcapaciteit aan 
nieuwe energieprojecten. Zo overstijgen we het first come, first serve principe, waarbij niet 
wordt geselecteerd op kwaliteit of draagvlak van de projecten.  

• Maatschappelijke tender als optie voor de toewijzing van projecten. Op basis van 
objectiveerbare criteria kunnen tenders worden afgehandeld.  

• Aanpassen van de huidige regelgeving welke waarde gericht prioriteren momenteel lastig 
en/of onmogelijk maakt. In de prioriteringsdiscussie voor de energievoorziening wordt nu 
vooral gekeken naar oplossingen op de korte en lange termijn.  

• Investeringsplannen door netbeheerders zijn langdurige trajecten, waarin waarden als 
natuurinclusiviteit momenteel niet meegenomen worden. Wellicht biedt innovatie op de 
lange termijn hier meer mogelijkheden voor.  

• Grootschalige ontwikkelingen zouden pas toegestaan mogen worden als álle vraagstukken zijn 
meegenomen, inclusief kwaliteit en natuurinclusiviteit. Daarnaast willen we af van de 
aanname dat natuurinclusiviteit altijd duurder is.   

• Verbinding leggen tussen de RES’en en de gebiedsgerichte integrale aanpak. Veel RES’en zijn 
nu smal ingestoken en hebben een puur kwantitatieve insteek. Vanuit het oogpunt van 
natuurinclusiviteit zou gebiedsgericht in veel gevallen andere conclusies kunnen worden 
getrokken. De RES’en die breder zijn gericht, lijken te leiden tot andere locatiekeuzes, wat de 
natuurinclusiviteit ten goede komt. De stap om de RES’en aan te laten sluiten bij de integrale 
aanpak van het gebiedsgerichte beleid moet nu worden gezet.  

 
 
 
  



4. Lange vs korte termijn 
Voor energieprojecten moet een betere balans gevonden worden tussen keuzes op de korte termijn 
en impact op de langere termijn. Het vraagstuk van de lange versus korte termijn sluit nauw aan op de 
discussie over kwalitatieve waardering. De vraag is wat de lange termijn afwegingen inhouden voor de 
keuzes in de energietransitie op de korte termijn. 

• Backcasting: de natuurinclusieve energietransitie gaat over de lange termijn. Belangrijk is om 
de focus nu te leggen op de stappen die op basis daarvan op de korte termijn op het domein 
energie kunnen worden gezet.   

• Op de korte termijn gaat het om besparen en isolatie, dit voorkomt extra ingrepen in de 
natuur. Ook het isoleren van woningen heeft invloed op soorten. Hier zijn oplossingen voor, 
zoals het dak isoleren met behoud van ruimte voor de gierzwaluw. 

• De natuur zal altijd een kwetsbare partner blijven in ruimtelijke vraagstukken. Daarom is het 
van belang om natuur een grote stem te geven in de strijd om ruimte.  

• Het is belangrijk om de effecten van energieopwekking op land voor zowel natuur als 
omwonenden te minimaliseren en daadwerkelijk als randvoorwaardelijk te beschouwen. 

• Daarnaast verliest de natuur het altijd op economische ontwikkelingen, dat is de rede dat 
natuurinclusiviteit nu nog niet overal wordt toegepast. Dit doorbreken vraagt om een nieuwe 
inrichting van het proces in de ruimtelijke ordening, en niet enkel om het inbouwen van 
‘noodstoppen’ aan het einde van een ontwikkelproces met extra eisen voor netbeheerders of 
SDE.  
 Het succes van coöperatieve projecten is vaak te danken aan een goed ruimtelijk 

ordeningsbeleid. De gemeenteraad kan het plan net zo lang rekken totdat tevredenheid 
bestaat over de inspanningen van de ontwikkelaar. Advies om te focussen op waar de 
macht ligt, om zo de strategie te bepalen voor het behalen van doelen. De Omgevingswet 
is mogelijk een goede plek om zaken te regelen als: co-creatie met de buurt, 
gebruikmaken van lokale gebiedskennis, inspelen op gebiedsopgaven en zoeken naar 
koppelkansen voor een natuurinclusief ontwerp.  

 
  



Mogelijke intenties voor de Agenda Natuurinclusief:   
- De rol van de agenda is om de belangen en toegevoegde waarde van natuurinclusiviteit in de 

energietransitie op de lange termijn duidelijk neer te zetten 
- Vervolgens bepaalt de Agenda welke implicaties dit heeft voor (beleids-)keuzes op de korte 

termijn en welke stappen hierbij moeten worden genomen.  
- De Agenda moet de natuur een grote stem geven in de strijd om de ruimte in Nederland. De 

natuur zal altijd een kwetsbare partner blijven in ruimtelijke vraagstukken en zal altijd steun 
nodig blijven hebben.  

- De Agenda kan een mooie brug slaan tussen de huidige energietransitie en natuurinclusiviteit. 
Om een transitie te realiseren is een vol faciliterend kader nodig met een educatief 
kennisproject en een juridisch traject om zaken te borgen: leren kost geld en capaciteit. Het 
streven naar een ontwikkelfonds voor een natuurinclusieve samenleving zou een intentie 
kunnen zijn voor de Agenda.   

- Tot slot kan de Agenda verschil maken door de ideale situatie uit te werken en vervolgens in 
kaart te brengen welke zaken in de praktijk nog niet gebeuren. 

 
Reflectie op het proces en vervolgstappen  

- Uit de gesprekken blijkt dat er voor de windenergiesector al veel processen en afspraken 
bestaan ter bevordering van natuurinclusiviteit. Verschillende partijen hebben afspraken 
gemaakt over de omgang met vogels en vleermuizen, de gedragscode van het NWEA verwijst 
hier ook naar. Dit gaat met name over het beschermen van de bestaande natuur t.o.v. 
energieprojecten. Agenda Natuurinclusief moet verwijzen naar deze bestaande afspraken, en 
dit proces niet opnieuw doorlopen.  

- Op zonne-energie daarentegen is nog wel winst te behalen. Gedragscodes zon zijn vaag 
geworden en worden beperkt nageleefd. Momenteel mist expertise rondom zonne-energie in 
deze domeingroep om over concrete ideeën te spreken. Wel is veel al vastgelegd in 
gedragscodes en wet- en regelgeving, de uitdaging zit met name in het vinden van integraliteit 
en samenwerking tussen verschillende disciplines. Ook terreinbeheerders zijn onvoldoende 
aangesloten bij de discussie rondom zonne-energie, en het gesprek rondom zonne-energie in 
natuurgebieden wordt weinig gevoerd.  

- De Agenda is niet bedoeld om een nieuw onderhandelingsproces tussen actoren te faciliteren 
en bestaande afspraken ter discussie te stellen. Toch zien we ook dat de praktijk 
weerbarstiger is dan de gemaakte afspraken (ook bij windenergie), en er veel discussie is over 
gebiedsgericht beleid en de integrale aanpak. In gebieden komt nu de discussie op gang ‘hoe 
integraal’ deze aanpak moet zijn. In eerste instantie gaat het over klimaat, biodiversiteit en 
water, maar ook wonen en energie worden hierbij betrokken. Op lange termijn kan dit op 
basis van voortschrijdend inzicht tot heroverwegingen en andere conclusies leiden. Wellicht 
kan de Agenda Natuurinclusief een bijdrage kan leveren aan het opentrekken van dossiers en 
door de politiek concrete adviezen te geven rondom afwegingen waarbij natuur nu altijd het 
onderspit delft.  

- Momenteel krijgt besparing als (basis) stap voor de natuurinclusieve Energietransitie weinig 
aandacht in het proces van de Agenda. Hoe meer wordt bespaard, hoe minder ingrepen er in 
de natuur hoeven te worden gedaan. Wel van belang om te beseffen dat besparing invloed 
heeft op de natuur, denk aan de impact van woningisolatie op soorten. Hiervoor bestaan 
goede oplossingen die nog geen plek hebben in de Agenda Natuurinclusief.   

- Zomer 2022 vindt de Internationale Natuurtop over biodiversiteit en natuur plaats in 
Kunming. Verwacht wordt dat op deze Top afspraken worden gemaakt met betrekking tot het 
beschermen van een bepaald percentage natuur per land. Dit zal effect hebben op Nederland 
en de Agenda moet hierop inspelen.  

- Tot slot: tot nu toe nemen er geen personen deel aan de Future search vanuit de 
Energiesector. Dit is een winstwaarschuwing.  


